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Nieuwsbrief  januari  2020 

 

Luciën (GROEN) 
Wanneer is het Kerst? 
Maandag, want dan komen de kerstbomen uit de noordpool, dat doen de rendieren. 
 
Wat vieren we met Kerst? 
Dan brengt de kerstman altijd cadeautjes, met de kerstlampjes. Die zitten bij mijn huis. 
 
Wat vind jij het leukste aan Kerst? 
Een kerstpop kopen in de sneeuw. Maar… ik wil geen kerstman worden, ik wil batman 
zijn! 
 
Hannah (BARG) 
Wat vind je hier leuk bij de BSO? 
Buiten spelen en het is hier gezellig. 
 
Vind je ook iets minder leuk bij de BSO en waarom? 
Ik vind alles leuk, alleen dat ik minder kan spelen met kindjes van school. 
 
Wat betekent vriendschap voor jou? 
Dat je leuk kan spelen, behulpzaam zijn voor elkaar. 
 
Nooit meer snoepjes eten of nooit meer chips?  
Oooh dat is lastig, nooit meer chips.. omdat ik snoepjes dan toch iets lekkerder vind. 
 
Weet je een leuke mop te vertellen? 
Mag het ook een raadsel zijn? Ja hoor..  : in de ochtend loopt het op 4 benen, in de 
middag loopt het op 2 benen, in de avond op 3 benen.. wat is het? De mens.. want 
een baby kruipt, een volwassene loopt en een oude opa heeft een wandelstok..  
 
Als je heel veel geld hebt gespaard wat zou je dan het allerliefst willen kopen? 
Je kunt het niet echt kopen maar dan wil ik daklozen geld geven. Omdat mijn vader 
met daklozen heeft gewerkt en ja daarom. En ik zou ook nog meer kleren kopen. 
 
Als je een wens mocht doen wat zou je dan wensen? 
Wereldvrede, geen oorlog meer. 
 
Wat vond je ervan om deze vragen te beantwoorden? 
Leuk want ik vond ze grappig. 
 

 

1. BSO kinderen vertellen…. 
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Twan is in gesprek met de andere kinderen tijdens het broodje eten. Begint te giechelen en vertelt: “Als 
Noud met een jongentje gaat trouwen.. dat kan wel! Alleen kunnen ze geen kinderen krijgen. Maar… als Ilse 
met Eline gaat trouwen.. krijgen ze 2 baby’s.” 
 
Leidster Laura vraagt aan Eva M: “Mag ik ook op jou step, ik ben wel heel zwaar.” Eva kijkt mij mij zeer bedenkelijk aan. Dan zegt ze: “Nee 
joh, koop je eigen step.” Hahaha 
 
Maja zegt tegen Sofie: “Ga je melk maar lekker opdrinken.” Waarop Sofie zegt: “Maar daar had ik geen tijd voor!” 
 
Dani en Cas maken een lelijk gebaar  waarop Mariska S zegt: “Nou nou , dat hoort toch niet ! Ik geloof dat jullie ouders dit ook niet goed 
zouden vinden. Waarop Dani zegt: “Ik geloof dat Mariska even op vakantie moet naar de Noordpool.” 
 
Melanie vraagt aan Emma of ze haar sokken en laarzen aan wil doen. Emma stopt haar sokken in haar laarzen, doet haar laarzen aan en 
zegt: ‘’Zo, klaar!’’ 
Luuk eet op dit moment liever geen banaan.  Ineens zijn de stukjes banaan uit het bakje van Luuk verdwenen. 
Jessica vraagt: ‘’Luuk waar zijn je stukjes banaan gebleven?’’ Waarop Luuk zegt: ‘’Daar!’’ (wijst naar het bakje van Jimmie). 
#eerlijkheidduurthetlangst  
 

BLA BLA BLA 

… Onze kwebbelpieten 5 december langs zijn geweest en alle kindjes een cadeautje 
hebben gekregen. 
… Wij afgelopen donderdag 19 december een hele leuke en gezellige kerstbrunch 
hebben gehad, dit kon omdat alle kindjes/ouders  wat lekker hadden meegebracht. 
… Wij weer gebruik maken van Lutjepotjes, ook wel bekend als buitenbedjes. 
  

4. Kwebbelpraatjes 

3. Wist u dat? 

… Wij terug kijken op een super gezellig jaar en vooruit kijken naar een nieuw prachtig jaar ? 
… Wij onze krachten bundelen voor steeds weer nieuwe ideeen ? 
… Wij enorm ons best doen om het iedereen naar de zin te maken ?  
… Wij iedereen een gezellig maar vooral een gezond nieuwjaar wensen ? 
 
 

… De kinderen op dit moment Kerst en Sinterklaas liedjes door elkaar zingen. 
… Alle blauwe bakken nu op groep blauw staan en de rode bakken op groep rood. Even 
wennen. 
… Het handig is om de jassen te voorzien van naam. 
  
 

… Er drie nieuwe baby’s zijn? Welkom lieve Magnus, Lenn en Ravi. 
… Kwebbel on Ice een groot succes was? 
… Kwebbel 2 in de finale staat met curling? 4 januari de grote finale is! 
… De kerstbrunch een groot succes was? Wij alle papa’s en mama’s voor al het lekkers 
bedanken! 

 

… Wij (de kinderen) heerlijk hebben zitten smullen van al dat lekkers met de kerstbrunch? 
Bedankt lieve papa’s & mama’s!! 
… Er weer allemaal nieuwe kindjes zijn gestart bij ons? Welkom lieve Jack, Shanaya, Logan 
en Julia… Veel speel plezier bij ons! 
… De BSO weer gezellig heeft geschaatst in de kerstvakantie? Het was weer TOP!! 
 


